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Vähälumisessa Tallinnassa aurinko paistaa ja valollaan muistuttaa toivosta, jota ihmiset
kaipaavat elämäänsä kipeästi. Laskeutuessamme paastoon joudumme haastamaan
itsemme, kysymään omaa kykyämme rakastaa lähimmäistä ja lopulta tyytymään pienen
ihmisen, armonkerjäläisen osaan. Tätä pienellä paikalla, ahdistuksissa ja vaivoissa
elämistä olemme saaneet harjoitella urakalla marraskuusta alkaen. Virossa ei ole tänään
helppoa elää kristittynä tai toimia kirkkona, kirkon Perhekeskuksena tai poiketa
normista. Kiitos, ettemme ole yksin, vaan kuljet kanssamme ristin tiellä. Kiitos, että
muistat työtämme, paikallisia työtovereitamme ja koko Viroa. Erityiskiitos kaikista
muistamisista jouluna!
Perhekeskus
Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet raskaita Perhekeskukselle. Erityisen raskasta on ollut se, että kaksi
työntekijäämme ovat olleet vakavasti sairaita. Leikkaukset ovat kuitenkin nyt ohi ja perheneuvojat ovat
toipumassa. Vuoden loppuun ja alkuun kuuluu aina paljon paperityötä, mm. kaikille 10 tukijalle omanlaisensa
toiminta- ja talousraportti analyyseineen sekä uudet sopimukset. Kotisivun kanssa on ollut ongelmia ja moni pieni
asia syö vähäisillä työvoimaresursseilla tehtävää työtä sekä vähentää asiakastunteja.
Järjestettyämme 23.11. konferenssin ”Perheväkivalta Virossa eilen, tänään ja huomenna” taloudellista tukeamme
leikattiin, koska perhekeskeinen lähestymisemme ja saamamme medianäkyvyys suututti joitakin ja meistä
julkaistiin negatiivisia artikkeleita, joissa kirkon perheneuvonta tuotiin esille epäammattimaisena ja epäeettisenä
toimintana. Mediassa on viime aikoina ilmestynyt artikkeita, joissa kirkkoa kritisoidaan ja pyritään näyttämään
sen työntekijöitä keskiajasta nousevassa valossa ”alistavina ristiretkeläisinä”. Samaan linjaan sopi näyttää kirkon
perheneuvoja naisia alistavana pariterapeuttina, joka pakottaa väkivaltaa kokeneen vaimon samaan istuntoon
väkivaltaisen miehen kanssa. Vaikka tiedämme tämän mustavalkoisen asetelman olevan joka valtiossa
luonnollinen osa kehitystä, koemme kovia synnytystuskia luodessamme uutta.
Vuoden lopussa saimme kuitenkin asiakasperheiltämme ja kuntakumppaneiltamme valtavasti positiivista
palautetta, kiitoskirjeitä ja lahjoja. Viimeisimmän miesten 13 viikon perheväkivallan katkaisuryhmän ja siihen
kuuluneen perheprosessin myötä muuttui 23 lapsen koti turvalliseksi. Vanhemmuuden ja Isovanhemmuuden
Palikat –ryhmissä moni perhe sai tukea ja käytännön vaihtoehtoja rakentavaan ja lasta tukevaan kasvatukseen.
Perhekeskus oli vuonna 2016 jo 817 ihmisen rinnalla yhteensä 25 työntekijän voimin, joista suurin osa oli
vapaaehtoisia perheneuvojia. Tilastomme mukaan mm. Pialla oli viime vuonna 232 perheneuvottelua 35 perheen
kanssa.
Perhekeskus juhlisti kolmevuotispäiväänsä 11.1.2017 avoimien ovien päivällä, joka alkoi Pikku Kakkosen
Postilaulun laulamisella Suomen TV2:n pyynnöstä. Juhlat mahdollistivat ilon ja kiitoksen vaikean ajan keskellä.
Sitähän elämä on –valoa ja varjoa yhtäaikaisesti.

Tulevaisuus
Työkautemme päättyy tällä tietoa tänä kesänä. Viron kirkko on
esittänyt Lähetysseuralle kutsun uudelle työkaudelle. Suomen Kela
vaatii lähetystyöntekijöiltä eli meiltä aikuisilta kuuden kuukauden
oleilua Suomessa viiden vuoden välein. Tyttärillemme olisi hyvin
hankalaa käydä välillä lukukausi koulua Suomessa. Enempää emme
tänään tiedä, mutta työmme Virossa tulee näillä näkymin jatkumaan ja
keväämmällä tiedämme, mitä se käytännössä tarkoittaa. Jälleen kerran
annamme elämämme Korkeimman käsiin tulevaisuuteen luottaen.

Kuvassa lappajärveläissyntyinen Suomen
Viron suurlähettiläs Kirsti Narinen (vas.),
Pia ja perhetyön asessori Ove Sander
iloitsemassa 11.1.2017 Suomen ja Viron
yhteistyöstä, jonka hyvä hedelmä on 3vuotias Viron kirkon Perhekeskus.

Uutiskirje
Musiikkityö
Vuoden vaihtuminen toi mukanaan paljon uusia alkuja myös musiikkityöhön.
Teron aloittama lastenbänditoiminta Hagerin seurakunnassa on rohkaissut myös
muita seurakuntia aloittamaan samanlaista toimintaa. Nyt on sovittuna
bänditreenit niin Keilan, kuin myös Ristin seurakunnassa. Keilassa on 4
innokasta 16-18 vuotiasta tyttöä, joiden kanssa tavoitteeksi on asetettu konsertti
lokakuussa pidettävillä lähetyspäivillä Keilassa. Ensimmäiset harjoitukset on jo
sovittu.
Musiikkityön piristyminen ja monipuolistuminen seurakunnissa johtuu suuresti perusnuorisotyön kehittymisestä
ja lisääntymisestä luterilaisissa seurakunnissa. Nyt konkreettisesti alkaa näkymään Rannamõisan seurakuntatalolla
pidettyjen nuoriso-ohjaaja seminaarien, sekä jo 6:tta vuotta järjestettävän Nuorten raamattukurssin työn tulos. Kun
omissa kotiseurakunnissaan nuorisotyöstä vastuuta kantavat aktiiviset 16-25 vuotiaat nuoret tapaavat toisiaan,
jakavat kokemuksiaan samalla saaden mahdollisuuden monipuoliseen koulutukseen, on selvästi innostusta tarttua
työhön entistä tarmokkaammin. Toisten esimerkki on selvästi rohkaissut lukuisia, hieman empien työhön
tarttuneita, nuoria jatkamaan aloittamaansa työtä.
Helmikuun alussa 3.-5.2. järjestettiin Põltsamaalla Viron kirkon nuorten
talvipäivät. Päiville osallistui 200 innokasta nuorta.
Terolta oli jälleen pyydetty apua tapahtuman äänentoiston järjestämiseen.
Nämä kirkon tapahtumat ovat mainioita tilaisuuksia kouluttaa uusia innokkaita
ääni- ja valomiehiä. Ja niin tänäkin vuonna oli ilo yhdessä pienen porukan
voimin toteuttaa tapahtuman äänentoisto. Yhä enenevässä määrin seurakunnat
ovat hankkineet itselleen hyvät äänentoistolaitteet. Ongelmana usein
valitettavasti on se, että osaavia käyttäjiä ei niin paljon ole, vaikkakin
innokkaita vapaaehtoisia myös niihin tehtäviin kyllä löytyisi. Siinä on yksi mainio osa-alue, missä voimme
järjestää koulutusta ja näin tukea kirkon tulevaisuutta myös pidemmällä tähtäimellä.
Vuoden vaihteessa Lasnamäelle perustettu uusi ev.lut. seurakunta sai
vuokrattua oman tilan. Välittömästi seurakunnan pastori,
Kansanlähetyksen lähetti Kai Lappalainen pyysi apua Kiviklubin
järjestämisessä. Kyseiset illat ovat musiikkipitoisia nuorteniltoja, joihin
Tero lupasi etsiä housebandin ja musiikkivieraita. Ensimmäinen ilta
pidettiin Tammikuussa ja sai innostuneen vastaanoton. Ko. Iltoja voi
seurata facebook:in kautta suorana lähetyksenä(Fb:ssä haku EELK
Lasnamäe). Seuraava Kiviklubi on 25.2. klo 18:30 alkaen. Tervetuloa
mukaan!
Kun oma pohja vajoaa,niin armo yhä kannattaa.
Sen päällä, niin kuin kallion, minulla turvapaikka on.(SV 113:7)

Siunattua paaston aikaa!
Enkelein, Pia, Tero, Viola ja Vilja Ruotsala

Pia & Tero Ruotsala
Pia toimii Viro Perhekeskuksen johtajana. Tero
kehittää kirkon musiikkityötä.
Rukousaiheet: Perheemme tulevaisuus,
musiikkityö, Perhekeskuksen työntekijöiden
jaksaminen.

Toivo. Yhteistyö. Muutos.
Kristillinen sanoma toivosta, uskosta ja
lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme
lähtökohta jo lähes 160 vuotta. Tule
mukaan rakentamaan oikeudenmukaista
ja inhimillistä maailmaa.

Tue työtämme:
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH, viestiksi Ruotsalat.

